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1502 
 

UCHWAŁA NR IV/21/2006 
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO 

 
z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  
z późn. zm.) oraz art. 82, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, 
art. 173 ust. 1 i 4, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1 - 11, 
13 - 15, ust. 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 195 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysoko-
ści 49.413.003zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały 
budżetowej. 

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa  
w ust. 1 obejmuje: 

1) dotację na realizację zadań powiatu z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 4.575.950zł, 
jak w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej; 

2) dotację z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych powiatu w kwocie 1.833.830zł, jak  
w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej,  
w tym 1.708.920zł z Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i 124.910zł od Ministra Kultury. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  
w wysokości 49.873.838zł, jak w załączniku Nr 2 do 
uchwały budżetowej. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza się łącznie na: 

1) wydatki bieżące kwotę 47.138.404zł, w tym: 

a) kwotę 19.807.057zł z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenia i 3.702.492zł pochodne od wy-
nagrodzeń, 

b) kwotę 4.689.428zł z przeznaczeniem na do-
tacje, 

c) kwotę 509.562zł z przeznaczeniem na ob-
sługę długu powiatu; 

2) wydatki majątkowe ogółem 2.735.434zł, w tym: 
wydatki finansowane z udziałem środków 
budżetowych w kwocie 803.063zł oraz środ-
ków pochodzących z innych źródeł w kwocie 
1.042.056zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały 
budżetowej i wydatki na programy i projekty 
ze środków funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójności w kwocie 890.315zł, jak w za-
łączniku Nr 6 i 12 do uchwały budżetowej; 

3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 
lit. b przeznacza się na dotację podmiotową 
m.in. dla:  

a) instytucji kultury kwotę 853.200zł, jak w za-
łączniku Nr 3 do uchwały budżetowej; 
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TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 


